
DUBNOVÉ DRUHÉ ÚTERÝ 
PRO LOKOMOTIVU BRNO

A ŠK KUŘIM

Třiapadesát  účastníků  dubnového  seriálu  turnaje  druhé  úterý  bylo  pro  pořadatele  z řad 
Brněnské  šachové  školy  a  Lokomotivy  Brno  příjemným  překvapením,  ale  zkušeného 
rozhodčího Ondřeje Zámečníka rozhodně nezaskočilo. Turnaj sice nabral na začátku mírné 
pětiminutové zpoždění,  ale vše odsýpalo hladce a za přispění obětavých pomocníků Marie 
Tancerové a neodmyslitelného Vendelína Hafroviče a vedoucí lokomotivního bufetu Dany 
Holzmannové, která se měla co otáčet, aby uspokojila zástupy žadatelů o cukrovinky a párky 
v rohlíku (zatímco dospělí z řad vedoucích, trenérů a rodičů zůstávali většinou u tradičního 
kafe), dospěl turnaj ke zdárnému konci.

Vítězové A turnaje: Samuel Khadash, Šimon Volák, Kamil Khadash



A turnaj  pokročilých  byl  zcela  ve znamení  Lokomotivy  Brno,  která  v první  desítce  měla 
sedm umístěných. Vítězem se stal stále lepšící Samuel Khadash absolutním ziskem pěti bodů 
z pěti, zatímco jeho starší bratr Kamil obsadil třetí místo, když v prvním kole utrpěl nehodu 
s kouřimským  Vojtěchem  Havlem,  ale  pak  se  ze  zadních  pozic  soustavně  propracovával 
kupředu. Na medailové pozice se mezi Lokomotiváky vklínil na druhé místo jen jejich bývalý 
kolega Šimon Volák, hrající nyní v barvách ZŠ Brno, Vedlejší. Nedařilo se nasazené jedničce 
Honzovi Hvozdovičovi, jenž se třemi body skončil na dvanáctém místě. Jenže Honzu nejprve 
v prvním  kole  nepříjemně  zaskočila  další  vycházející  naděje  Lokomotivy  Brno  teprve 
osmiletý  Tadeáš  Hladký,  a  když  pak  v posledním  kole  utrpěl  porážku  od  vítěze  turnaje 
Samuela Khadashe, naděje na dobré umístění se rozplynula – pětikolový švýcar je v tomto 
směru krutý a prostor na nápravu porážek neposkytuje.

V B turnaji začátečníků měly naopak převahu mladé naděje z ŠK Kuřim – z prvních pěti míst 
obsadily čtyři. Vítězem turnaje a čerstvým držitelem čtvrté výkonnostní třídy se stal Daniel 
Sattler a jeho oddílový kolega Michal Buzáš skončil třetí. S kuřimským dravci dokázal držet 
krok jen Vladislav Misyuk z Lokomotivy Brno, jenž se probojoval až na druhé místo. Že se 
začátečníky  je  někdy  potíž,  o  tom  by  mohli  mnozí  vyprávět.  Zajímavou  historku  zažili 
organizátoři  i  zde:  po  rozlosování  chyběl  jeden  chlapeček  a  nebyl  ani  na  záchodě,  ani 
v bufetu. Po kratším hledání byl objeven na dvorku před klubovnou, jak si hraje pod stromem. 
V zápalu hry vůbec nepostřehl,  že  všichni  kamarádi  zmizeli  a že zůstal  na dvorku sám a 
sám…

Michal Buzáš, Daniel Sattler a Vladislav Misyuk


